
Waar het in beginsel licht was en 
zeer goed, hebben we door de 
zonde het kwaad en diepe duis-

ternis over ons heen gehaald.
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Uw hand, o God, heeft veilig 
mij geleid!

Nu is mijn hart bereid om U, 
mijn God, te loven!

(Ps. 57:5 ber.)

MISSCHIEN MOETEN WE, MET 

ONZE KINDEREN DIE BANG ZIJN, 

DE LEGO ER MAAR GEWOON BIJ

PAKKEN. ELK VERHAAL IS EEN 

STEEN. WANT ALS DEZE WERELD 

IETS NODIG HEEFT VOOR DE

TOEKOMST,

 IS HET VERHALEN VAN HOOP!

Er is er maar Eén die echt 
veiligheid geeft.



Colofon

Drieluik:
Uitgave van de Hervormde Gemeente 
te Groot-Ammers.
Verschijnt 4x per jaar (mrt/juni/sept/dec).

Online te lezen op: 
www.hervormdegemeentegrootammers.nl

Redactie:
Kees Boer
Roëlle de Jager
Marianne den Hartog
Dikkie Hoogendijk
Carola de Vries
Marleen Mons
Herbert Dijkhuizen
Ali Rijkse

Bezorging:
Arie de Leeuw
Lijsterstraat 69
Tel. 06-46130349

Redactieadres:
drieluikredactie@gmail.com 

Vormgeving en druk:
Deborah van den Broek-Boer, Bijdehand Ont-
werp

Giften:
Rabobank Groot-Ammers
NL55RABO0323502504
t.n.v. kerkvoogdij Hervormde Gemeente te 
Groot-Ammers.

De redactie heeft het recht om ingezonden ar-
tikelen wel/niet te plaatsen, dan wel de tekst 
aan te passen.

De Drieluik

EEN DRIELUIK is een schilderij dat uit drie stuk-
ken bestaat en deze stukken zitten aan elkaar 
vast door middel van scharnieren.

Zo ook:

Christus
de gemeente
de leden persoonlijk

Alle drie apart, maar niet los van 
elkaar te zien. 

In de gemeentekrant zal in het ene gedeelte 
meer het zicht zijn op Christus, het andere ge-
deelte meer zicht op de gemeente, en ook zullen 
er gedeelten zijn over één van de gemeentele-
den. Maar bij elkaar is het één geheel, je kunt 
het niet van elkaar scheiden, we zitten als het 
ware vast gescharnierd.

Christus

Gemeente

Persoonlijk
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vanuit de redactie

:

Roelle de Jager

Het thema van deze Drieluik is Veilig!? Als ik zoek naar de betekenis van dit woord, 
kom ik het volgende tegen: “beschermd tegen gevaar”. Maar wat is gevaar? Er is 
zoveel gevaar op deze wereld. Denk aan (huiselijk) geweld, (seksuele) intimidatie, 
stalking, pesten, oorlog en ga zo maar verder. Gevaar ligt op de loer, soms zonder 

dat we het doorhebben.

Misschien heeft u of jij zich weleens onveilig gevoeld. Op straat, op school, je 
werk of juist thuis. Weet dan dat je niet alleen bent. Bij Hem mag je schuilen. Op 
Hem kun je vertrouwen. En dat is wat veilig(heid) voor mij betekent: vertrouwen 
en jezelf kunnen zijn. Veiligheid en vertrouwen zijn als het ware smeerolie voor de 
samenleving las ik ergens. Als mensen zich veilig voelen en elkaar vertrouwen ge-
beuren de mooiste dingen. Ideeën komen van de grond, samenwerkingen vinden 

plaats. SAMEN staan we sterk. SAMEN zorgen we voor veiligheid; voor onze
kinderen en voor onszelf. SAMEN, en met God alleen. Zonder Hem zijn we verloren, 
zonder Hem kunnen we niet vertrouwen en zonder Hem is er geen saamhorigheid.

Wat betekent Veilig(heid) voor u of jou?

Ook willen wij Annemarie de Bruin bedanken voor haar inzet voor de Drieluik. 
Prachtige foto’s mocht zij o.a. verzorgen en daar had ze een kijk op! We willen 
Herbert Dijkhuizen van harte welkom heten als redactielid. Met zijn camera in de 
hand komt hij misschien wel langs om u of jou op de foto te zetten voor de Drieluik.
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VEILIG!?
In dit thema lezen we diverse verhalen over Veilig!? Veiligheid op 
het werk, in huis of op straat.  
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IN DE SCHIJNWERPER
Een interview met Arjan de Bruin over vrijwilligerswerk bij          
Stichting CRR.
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Inhoudsopgave

MEDITATIE
Ds.Verboom schrijft zijn laatste meditatie voor onze gemeente. 
Veiligheid in combinatie met afscheid is de rode draad in deze 
laatste meditatie van ds. Verboom voor onze gemeente.



Meditatie
Jacoline van der Graaf

Geloofsopvoeding
Ps. 78:53: ‘Ja, Hij leidde hen 
veilig, zodat zij niet angstig 
waren…’

Veiligheid en afscheid. Die twee wil ik com-
bineren. Want het is de laatste keer dat ik 
in de Drieluik de overdenking mag schrij-
ven. De meeste lezers weten inmiddels wel 
dat ik op D.V. 19 juni afscheid zal nemen 
van Groot-Ammers vanwege een vertrek 
naar Apeldoorn.

BEVEILIGENDE LEIDING
Veiligheid en afscheid. Passen die twee wel 
bij elkaar? 
Toen ik zocht op het woord ‘veilig’ in de 
Bijbel, in de Psalmen en in verschillende 
liedbundels ontdekte ik al snel dat die twee 
goed samengaan. Want ‘veiligheid’ is in de 
Bijbel sterk verbonden met ‘geleid worden 
door de beschermende God’ in je leven. 
En juist bij afscheid nemen en vertrekken 
en opnieuw onderweg gaan is die leiding 
van Hem zo noodzakelijk! Ik denk daarbij 
aan het volk Israël dat na de uittocht door 
God zachtjes en veilig werd geleid door de 
woestijn onderweg naar het veilige land, 
het Beloofde Land. ‘Ja, Hij leidde hen veilig, 
zodat zij niet angstig waren…’ (Ps. 78:53) 
Wij verlangen als gezin ook naar zo’n vei-
lige reis. Apeldoorn zal het Beloofde Land 
niet zijn, maar hopelijk wel een veilige plek, 
zoals Groot-Ammers ons fysieke, mentale 
en geestelijke veiligheid bood. 
Ja, het mooie Ammerse pastoriepaleis blijft 
staan, maar onze hemelse, veilige Vesting 
trekt mee. Veilige leiding en bescherming 
geven is zo kenmerkend voor God. Het ligt 
al helemaal in Zijn Naam: Ik zal er zijn! On-
wankelbaar en trouw was Hij en zal Hij zijn 
en blijven. Dezelfde. 

DANKBAAR
In de afgelopen acht werkzame jaren in 
Groot-Ammers, waarvan vijf jaar als predi-
kant heb ik Gods beveiligende leiding mo-
gen ervaren. Hij gaf genade voor de we-

dit alles ook afhankelijker van mijn Zender. 
Ik ben niet van en voor Groot-Ammers, 
maar van en voor Hem. Hij gaat voorop. 
Heb goede moed, Ik ben er, wees niet 
bevreesd! (Matth.14:27) Hij die op Gods 
bescherming wacht, wordt beveiligd, zelfs 
in de duistere nacht. Wie zich toevertrouwt 
aan Jezus Christus is voor de toekomst 
eeuwig beveiligd. Zelfs in de nacht van de 
zonde, de nacht van de zware beproeving, 
de nacht van de dood. Onthoud u dat hier 
in Groot-Ammers? Dát heb ik u vooral wil-
len zeggen.

Er is een lied van de dichter Muus Jacobse 
(1909-1972). Het gaat over Gods kinderen 
die al stierven. Ze waren pelgrims onder-
weg en zijn nu in een beter, hemels vader-
land. Zij zijn ons voorgegaan. En dan spitst 
hij toe op ons en zingt hij: 
Geprezen zij Zijn Naam! 
Hij doet ons veilig gaan! 
Zo’n vertrouwenwekkend zinnetje blijft 
hangen. We kijken als echtpaar omhoog. 
We kijken naar de toekomst en dan willen 
we hierop vertrouwen: Hij doet ons veilig 
gaan!

kelijkse verkondiging, voor trouwdiensten, 
voor stervensbegeleiding, voor rouwdien-
sten, voor het vele pastoraat aan jongeren 
en ouderen op allerlei gebied (burn-out, 
pornografie, werkloosheid, beroepskeuze, 
studiekeuze, verslavingen, handicaps, een-
zaamheid, rouw van een kind, man, vrouw 
of een geliefde, etc.). Er konden veel dingen 
misgaan in de afgelopen jaren door mij. Ik 
en tezamen met mij de gehele kerkenraad 
zouden hebben kunnen afwijken naar de 
afgoden, iets verkeerd of onmogelijk kun-
nen communiceren, we zouden niet begre-
pen kunnen worden (in de coronacrisis), 
of wat niet al. Maar in dat alles boog God 
onze harten en uw harten in Groot-Am-
mers zodat we verbonden waren in liefde, 
eenheid en waarheid. 
Dankbaar zijn we voor de goede, veilige 
leefomgeving voor ons als jong predikants-
echtpaar en voor onze hier geboren kinde-
ren. We hebben liefde, gunning, meeleven 
en betrokkenheid ervaren van velen uit 
Groot-Ammers. Zowel persoonlijk alsook 
rondom de prediking. Een wandeling door 
het dorp leverde steevast een gesprekje 
onderweg op.
Alle eer komt aan Hem toe. Zijn beveiligen-
de leiding in de afgelopen 8 jaren geeft ons 
dan ook een diepe bereidheid om God te 
loven: 
Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid! 
Nu is mijn hart bereid om U, mijn God, te 
loven! (Ps. 57:5 ber.) 
We gaan als gezin Godlovend en Goddan-
kend Groot-Ammers uit.

TOEKOMST
Als voorganger ben ik de voorbijganger 
geworden. Dominees zijn als schepen in 
de verte: ze varen verder. Ik zeg het met 
pijn in mijn hart. Ja, hoe zal het gaan in 
Apeldoorn? Je weet hier wat je hebt, je 
weet niet wat je krijgt. Maar ik word in 

Ds. J.W. Verboom

Regelmatig denk ik…. we zijn duidelijk nog niet in de hemel, welkom op planeet aarde. Gebroken-
heid alom als ik even de koppen van het nieuws lees en mijn rondje gebedspunten langsloop. Waar 
haal je in vredesnaam een gevoel van veiligheid vandaan? In welke wereld groeien onze kinderen 
eigenlijk op? 

Een wereld waar de eerste sporen van plastic gevonden zijn in menselijk bloed. Hoe kan het ook 
anders als inmiddels de sporen van ons afval diep zijn doorgedrongen in de kleinste wezentjes van 
onze fauna? Een wereld waar de ambulance dagelijks uitrukt en ziekenhuizen vol liggen. Je zomaar 
10 wachtenden voor je hebt als je de HAP belt en de verbinding met de huisarts automatisch ver-
broken wordt vanwege extreme drukte. Een wereld waar 19.000 kinderen per jaar uithuisplaatsing 
meemaken. Maar waar er zo’n tekort is, dat wat helpend zou moeten zijn niet werkt en in 75% van 
de gevallen, kinderen er meer trauma’s bijkrijgen, dan dat ze er verwerken. Een wereld waar oorlog 
opeens aan de keukentafel zit en we Oekraïens leren koken. Waar de jeugd juicht bij een insta-film-
pje waar de volgende Russische helikopter uit de lucht wordt geschoten en ze bijna vergeten dat er 
echte mensen, echte vaders in zaten. En opeens schuift het corona van zijn plek alsof het niet 2 jaar 
het nieuws heeft bepaald. En natuurlijk doe je een nachtlampje aan als je kind bang is in het donker 
en zing je ‘je hoeft niet bang te zijn’. Misschien leer je ze het wel uit hun hoofd ‘ik kan gaan liggen 
en rustig gaan slapen want U Heer zorgt dat ik veilig ben’. En toch.

Maar als het waar is? Dat, dat wat je aandacht geeft, groeit? 

Heeft u al met uw kind gekeken, naar de eerste nieuwe loot die uitschiet, op de plek waar de laat-
ste storm een tak af brak? Wanneer keek u voor het laatst samen naar de sterren en kwam onder 
de indruk van Gods majesteit? Wanneer legde u n.a.v. ziekte iets uit hoe enorm ingenieus God de 
mens schiep? Wanneer sprak u, over hoe Rachab het vertrouwen vond om met haar familie op 
een muur te gaan zitten, die zeker zou gaan instorten? Of over hoe martelaren zingend de arena 
konden inlopen terwijl ze de leeuwen al hoorden brullen? Kent uw kind het verhaal van Corrie ten 
Boom, Dietrich Bonhoeffer en vele anderen? Weet het al, waarom Silas kon zingen in een kerker en 
David met een paar stenen op een serieus bewapende reus kon aflopen? Waar Oekraïners de moed 
vandaan haalden om zingend te schuilen in het metrostation tijdens een bombardement en hoe die 
plek gespaard bleef? Wanneer legde u de verandering uit in Petrus, bang genoeg om zijn Heiland te 
verraden en later dapper genoeg om ondersteboven gekruisigd te worden uit eerbetoon voor Zijn 
meester? Wanneer getuigde u ervan dat in de storm van het leven, in diepe dalen of toen u schrok 
van de arglistigheid van uw eigen hart, u gedragen werd? Dat het werkelijk zo is, dat niets u kon 
scheiden van de liefde van Christus en u vrede ontving die elk menselijk verstand te boven ging?

Het joodse volk nam stenen de Jordaan over om te gedenken en te getuigen van Gods daden. Aan 
welke muur bouwt u mee? Een muur van angst? Of bouwt u mee aan een veilige toren van Kracht? 
Misschien moeten we, met onze kinderen die bang zijn, de Lego er maar gewoon bij pakken. Elk 
verhaal is een steen. Want als deze wereld iets nodig heeft voor de toekomst is het verhalen van 
Hoop! Draagt u uw steentje bij?

Hij liet ons                            veilig gaan!
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Veilig wonen Zijn we veilig?
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We kennen allemaal de term: mensen aan de rand van de samenleving. Kijk maar eens in de stad, je komt er altijd wel een zwer-
ver tegen. Of maak eens een praatje bij Stichting Ontmoeting of het Leger des Heils. Wat een nood is er onder dak- en thuislozen. 

Ook in ons dorp kenden wij allemaal iemand die vaak het straatbeeld bepaalde, onverzorgd, vies en in slechte ge-
zondheid, met bijna altijd zijn onafscheidelijke sigaar. In ons hart waren we bewogen met hem en meerdere 

mensen boden hem letterlijk een helpende hand en een open huis. Toch voelde je je ook vaak onbehol-
pen, wat moet je doen, en hoe moeilijk moet dit ook voor zijn familie zijn…we hebben het over Nico 

Stuijt.  Nico was dan wel niet dak- en thuisloos, hij woonde op de Prinsenhof, maar veilig was zijn 
situatie niet, hij had hulp nodig…

Ongeveer een jaar geleden verdween hij uit ons dorp. We vroegen zijn zus hoe het nu met hem 
gaat en wat eraan voorafging.

Nico werd vorig jaar, 6 mei 2021, gedwongen opgenomen bij Yulius in Sliedrecht. Na heel veel 
inzet van zijn zwager Piet, en met grote dank aan Bas Kuiper van de thuiszorg. Piet behartigt 

alle gesprekken en info omdat de zussen Marijke en Marlies totaal zijn vastgelopen in heel veel 
instanties, en ze er de energie niet meer voor hebben. Na verloop van tijd gaat Nico naar een andere 

afdeling bij Yulius, waar hij onder begeleiding Sliedrecht in mag om rookwaar te kopen en te wandelen. 
Ook belandt hij nog weer een keer in het ziekenhuis nadat hij gevonden werd op de douchevloer. Een 

situatie zoals in Ammers ook regelmatig voorkwam. Nico is ook nog een nacht spoorloos geweest, sliep naar 
eigen zeggen op het voetbalveld. 

Vervolgens verhuist Nico op proef naar Dordrecht, maar deze locatie blijkt niet bij hem te passen.
Vanaf 22 november is hij overgeplaatst naar Waerthove in Sliedrecht, hij heeft daar een eigen kamer met wat nieuwe meubels 
en persoonlijke bezittingen. In februari van dit jaar was er een terugval, maar er volgde gelukkig geen opname elders. Nu komt 
hij hopelijk in wat rustiger vaarwater, waar zijn familie ontzettend dankbaar voor is, het geeft hen rust. Nico heeft het goed naar 
zijn zin, daar zijn wij ook blij mee, en we besluiten een bezoekje aan hem te brengen.

Op een zonnige zaterdagmiddag gaan we op pad. Aangekomen bij Waerthove zijn we benieuwd hoe we Nico aantreffen.  Met 
het beeld vanuit Groot Ammers, en de waarschuwing van zijn zus: als hij geen zin heeft stuurt hij je weg, in ons achterhoofd, 
zijn we op onze hoede. Maar het blijkt allemaal niet nodig. Als we naar de kamer van Nico zoeken, lopen we hem bijna letterlijk 
tegen het lijf. Na een hartelijke begroeting blijkt hij Marianne niet echt meer te herkennen, maar mij wél, Dikkie Burggraaf zegt 
hij, als hij mij van dichtbij even goed bekijkt. Voortvarend neemt Nico de leiding, kom we gaan naar buiten zegt hij. Hij zoekt een 
bankje in de zon, we zetten er nog wat stoelen bij en daar zitten we. Helemaal blij dat we hem zó treffen. Nico steekt eerst zijn 
pijp es aan en vraagt wat later, jullie hebben zeker geen shag bij je. Nee helaas, maar we hebben wel wat anders, lekkere verse 
roze koeken, Nico smult ervan, 2 stuks! Eerst een hap koek, dan een trek aan de pijp…en wij? Wij genieten van het moment, 
Nico schoon en netjes, wat een tegenstelling met hoe we hem in gedachten hadden. En wat een zegen dat hij hier zijn plekje 
heeft gevonden. Natuurlijk zien we nog de onrust bij hem. Hij vertelt van alles door elkaar, ook dat hij vaak niet kan slapen. Hij 
heeft het over zijn moeder, over de oorlog en over mensen die hij kent die overleden zijn. Als mijn moeder er niet meer is heeft 
het allemaal geen zin meer, dan ben ik helemaal alleen zegt hij. Voorzichtig proberen we …je bent nooit echt alleen toch Nico…
dat beaamt hij, ja zegt hij dat is zo, dat is de rode draad, hè je geloof…Ontroerend mooi deze woorden uit zijn mond. 
Ik krijg ook veel kaarten van mensen uit de kerk zegt hij, daar is hij blij mee. Dus bij deze een oproep, stuur Nico een kaartje, 
kleine moeite, groot plezier. Zijn adres staat achter in de Drieluik!
 Na een poosje staat Nico abrupt op, zegt ons gedag, kom volgende week maar weer es zegt hij. Hij sloft op zijn manier naar een 
bankje verderop waar hij zijn pijpje verder rookt. Als wij langslopen steekt hij zijn hand nog op, we zwaaien terug…dag Nico!
  
Bericht van zijn familie: onze waardering voor eenieder die Nico op zijn of haar wijze heeft bijgestaan toen hij op “Ammers” 
woonde en nu in Sliedrecht!

 Een dankbare familie

Gedachten over de oorlog toen en nu…. zijn we Veilig?

Toen ik de stroom vluchtelingen uit Oekraïne zag, kwamen de herinneringen aan de tweede wereldoorlog meteen naar 
boven. Wij woonden dicht bij Rotterdam.

Van het begin van de oorlog herinner ik me vooral veel boosheid. Ik was 7 jaar en toen mocht ik 
eindelijk naar school (want je moest voor 1 april 6 jaar zijn om naar school te gaan en ik ben van 
midden april) maar door de oorlog kon dat toen ook niet. 

Een oorverdovend kabaal van de vliegtuigen van de Duitsers waaruit de parachutisten land-
den om de bruggen te veroveren. Ik wist niet wat dat was, maar het geluid herinner ik me 
nog.

Het was heel chaotisch, angst kende ik toen nog niet omdat ik het niet herkende, ik voelde 
me toen nog veilig.
De parachutisten zeiden niets, maar de soldaten die gingen vechten, rond half mei, dat gaf 
echt angst.

De angst en het onveilige gevoel kwamen toen Rotterdam gebombardeerd werd, het was een vuurzee 
en een stroom vluchtelingen. Er waren geen schuilkelders en er gebeurde zoveel….

De verbrande bladzijden uit de Bijbels van de Laurenskerk kwamen bij ons neer.

Later zijn mijn broers van de straat geplukt en naar Duitsland gestuurd. En de honger...

Het meest onder de indruk was ik van een vrouw die alleen een vogelkooitje met een vogel onder haar arm had, verder 
niets… 

De vluchtelingen werden allemaal in de school opgevangen.
Zo gaat dat nu ook weer met de vluchtelingen uit Oekraïne. De mensen die je nu ziet, hebben dit in vreselijke mate mee-
gemaakt. Het is er ineens en zo heftig, ze hebben niets meer dan alleen hun kinderen en vaak blijven de mannen vechten 
voor hun vrijheid.

Kunnen we de vluchtelingen wel veiligheid bieden? Ze hebben over een half jaar nog hulp nodig waarschijnlijk en daar zullen 
we allemaal de zorg en gevolgen van gaan voelen. En als we te maken krijgen met schaarste, blijven we dan hulp bieden?
Is het voor ons dan nog mogelijk om naast deze mensen als medemens te staan of houden we dat dan niet vol. Wat mag 
het ons kosten?

Er is er maar Een die echt veiligheid geeft. De veiligheid voor ons hart. Jezus in mijn levensschip en als Hij het roer vast heeft 
dan zijn zowel de vluchtelingen als wij veilig.
Daarmee is de oorlog niet weg maar we hoeven het niet alleen te doen!

M.R. (naam bekend bij redactie)



EEN VEILIG HOU VAST

In mijn vak als hovenier/boomverzorger klim ik regelmatig in hoge boomtoppen.
Soms is het om zieke bomen te verwijderen omdat de situatie niet meer veilig is. En een andere keer is het 

om de boom te snoeien zodat deze weer zijn vruchten kan dragen.
Dit is uiteraard niet zonder gevaar, en daarom staat Veiligheid hoog in het vaandel.

Als ik hoog in de boom zit, geniet ik van het uitzicht, en al het moois wat ik mag zien. Maar ook 
als het ineens kan stormen en de bomen van links naar rechts bewegen denk ik vaak aan mijn 
favoriete tekst uit Jesaja: 
Zelfs jonge mensen zullen moe worden en uitgeput raken. Zelfs jonge mannen zullen struikelen 
en vallen. Maar mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen op-
stijgen als een arend. Ze zullen lopen, maar niet moe worden. Ze zullen verder gaan, maar niet 
uitgeput raken. 

Het is een tekst die me in het leven vaak kracht heeft gegeven en het getuigt ervan dat zolang we 
op God vertrouwen we veilig zijn, ook als het soms hard begint te stormen, we van links naar rechts 

worden geslingerd en dreigen te vallen.
Hij is onze vaste burcht en bij Hem zijn we altijd veilig.

Willem Jongeneel 

VEILIGHEID IS NOOIT AF!

Bij de politie zijn we volledig gericht op veiligheid. Volgens de wet is onze taak: ‘daadwerkelijke handhaving 
van de rechtsorde en hulpverlenen aan hen die deze behoeven (art. 3 Politiewet)’.  Ik vat dit altijd samen 

met ‘mensen helpen en boeven vangen’. Door de combinatie van die twee taken houden we de sa-
menleving veilig. We doen dit door, zoals onze organisatie voorschrijft, integer, betrouwbaar, moedig 

en verbindend te zijn. We laten daarmee de rechtstaat functioneren en de samenleving zo goed 
mogelijk draaien.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Ons dagelijkse werk varieert enorm. We houden ons bezig met 
verkeer, sociale problematiek, zogenaamde High Impact Crimes, ondermijning, crisisbeheersing, 
cyber, etc. Tijdens een willekeurige noodhulpdienst kan het werkaanbod zomaar variëren van 
een reanimatie tot een stalkingscasus en van een verkeersongeval tot een winkeldiefstal. En de 

volgende dag kan zomaar gevuld zijn met een inbraak, huiselijk geweld en een verward persoon.

Sinds een aantal jaar ben ik wijkagent. Naast het ‘normale straatwerk’ ben ik in deze functie het 
aanspreekpunt voor burgers, ondernemers en maatschappelijke partners in mijn wijk. Hierin werk ik iets 

minder incidentgericht, maar richt ik me op de langere termijn. Welke veiligheidsproblemen spelen in mijn 
wijk en wie zijn er nodig om die problemen op te lossen? Dit kan bijvoorbeeld gaan om structurele jeugdoverlast, 

langdurige woonoverlast of een inbraakgolf. Ik werk samen met allerlei professionele en lokale partners zoals de 
gemeente, jongerenwerk, woningbouw, hulpverleningsinstanties, stichtingen, etc. Ook proberen we als wijkagen-
ten verbinding te maken en te houden met de samenleving. We signaleren bepaalde spanningen of problemen 
vroegtijdig en grijpen op tijd in om ellende te voorkomen. We hebben ook een signalerende functie als het gaat om 
opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminaliteit. Het is een mooie en gevarieerde baan. Veiligheid is nooit 
af, dus we houden altijd werk!

Gerjan Bloemendal 

VEILIGHEIDSREGIO ZHZ

De laatste tijd horen we in het nieuws veel over de ‘veiligheidsregio’s’. Bijvoorbeeld dat ze de opvang organiseren 
van Oekraïense vluchtelingen. Maar wat zijn nu eigenlijk die veiligheidsregio’s? Nederland is verdeeld in 25 vei-
ligheidsregio’s. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied. 
Zo zorgt de veiligheidsregio ervoor dat er een brandweer is. Dit was tot een aantal jaar geleden de taak van het 
gemeentebestuur. Nu wordt dat per veiligheidsregio georganiseerd. Door de samenvoeging van gemeentelijke hulp-
organisaties zijn de krachten nu centraal gebundeld in de veiligheidsregio. De diverse taken van de veiligheidsregio 
zijn o.a.: branden voorkomen en bestrijden, voorbereiden op risico’s, rampen en crises, coördinatie en beheersing en 
bestrijding van rampen en crises. Mocht er iets aan de hand zijn, dan trekken brandweer, geneeskundige hulpverle-

ning (GHOR), politie en gemeenten samen op. 
Het bestuur van een veiligheidsregio bestaat uit alle burgemeesters uit die veiligheidsregio. Eén van deze burge-
meesters wordt benoemd tot voorzitter van de veiligheidsregio. In de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid, waar 
wij toe behoren, is burgemeester Kolff van Dordrecht de voorzitter. Onze regio bestaat uit 10 gemeenten; van 

Oud-Beijerland tot Arkel. Er wonen ongeveer 460.000 inwoners in onze regio. 

Veiligheid
Ik ben vanaf 2007 werkzaam bij de beroepsbrandweer in Dordrecht. Hier werk ik in een vaste ploeg volgens het ‘24 
uur op en 48 uur af’ principe. In ons werk is veiligheid een veelzijdige term. Als wij een uitruk hebben denken we 
vooral aan onze eigen veiligheid. Hiervoor hebben we onze uitrukkleding die goed tegen hitte kan: helm, laarzen, 
handschoenen en ademlucht. Daarnaast willen we andere mensen helpen om ze in veiligheid te brengen. Daar waar 
mensen weg willen vluchten uit een onveilige situatie komen wij als brandweer ter plaatse om zo snel als mogelijk 
is weer een veilige situatie te creëren. Dit kan zijn op het gebied van brand, maar als brandweer zijn we breed in-
zetbaar. We verlenen ook hulp bij verkeersongevallen, duiken naar drenkelingen, bestrijden scheepsbranden op het 
water en we komen in actie bij de traditionele kat-in-de-boom-melding. Op de gevel van de oude brandweerkazerne 
in Dordrecht stond altijd de tekst “eerst redden dan blussen”. Dit geldt voor mens en dier. Afhankelijk van het soort 
melding komen we prio 1 of 2 ter plaatse. Bij een prio 1 gaan we met spoed ter plaatse en rijden we met zwaailicht 
en sirene. Dit moeten we op een snelle maar veilige manier doen, zodat we het overige verkeer niet in gevaar te 
brengen. Om ons werk goed, snel en verantwoord uit te kunnen voeren, oefenen we daar met grote regelmaat voor. 
24/7 staan we als brandweer voor onze medeburgers klaar. Ik zeg altijd dat ons belangrijkste onderdeel van ons 

werk ‘paraat staan’ is, om als het erop aankomt u en jou in veiligheid te brengen. 

Klaas van Ledden
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VEILIG!? IN DE KERK

De kerk, en zo ook onze gemeente, moet bij uitstek een veilige plaats zijn. Als je je ergens veilig moet voelen, is het 
wel in de kerk. Gelukkig is dat ook meestal zo.

Maar wat als het contact tussen een gemeentelid en iemand die een kerkelijke functie bekleed niet veilig is?

In het kerkelijk werk vindt bijvoorbeeld begeleiding plaats van jongeren en pastorale hulp aan emotioneel kwetsba-
re mensen. Deze contacten zijn in zekere zin niet gelijkwaardig, er is een vorm van afhankelijkheid en/of hiërarchie. 
In dit contact kunnen soms ongepaste gevoelens ontstaan die kunnen leiden tot grensoverschrijdend gedrag zoals 
een onnodige aanraking, een seksueel getinte toespeling en dat kan ook verder gaan. Maar grensoverschrijdend 
gedrag kan ook op andere terreinen plaatsvinden. Voorbeelden zijn pesten, discrimineren of manipuleren door 
misbruik te maken van verkregen vertrouwelijke informatie. Soms is grensoverschrijdend gedrag overduidelijk maar 

het kan ook heel subtiel zijn.z

Het is van groot belang bij signalen van grensoverschrijdend gedrag dit bespreekbaar te maken. Het kan echter 
moeilijk zijn dit te bespreken met de betreffende persoon vanwege de afhankelijkheid in de relatie en de gevoelig-
heid van het onderwerp. Daarom kennen kerken net als grotere bedrijven de functie van een “vertrouwenspersoon”.

Gemeenteleden kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht met vragen, vermoedens en meldingen met betrekking 
tot grensoverschrijdend gedrag. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon een luisterend oor bieden 
om helder te krijgen wat de melder ziet of aan de orde wil stellen, doorverwijzen, de melder zo nodig bijstaan in 

gesprekken met anderen en indien gewenst hulp bieden bij aangiftes en klachtenprocedures.
Zij staan naast het gemeentelid en ondersteunen deze, maar doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd 
zijn, zoals waarheidsvinding, mediation of therapie. Uiteraard hebben vertrouwenspersonen daarbij “geheimhou-

dingsplicht” en zullen zij niets doen zonder overleg met de hulpvrager.

Als een gemeentelid liever het verhaal doet aan iemand van buiten de gemeente dan is het ook mogelijk contact 
op te nemen met het interkerkelijke Meldpunt Seksueel Misbruik Pastorale Relaties (www.smpr.nl) voor een externe 

vertrouwenspersoon.

De kerkenraad heeft ons enkele jaren geleden gevraagd om vertrouwenspersoon te zijn voor onze gemeente van-
wege de parallellen met ons werk als huisarts. Als vertrouwenspersoon willen wij u waar nodig graag helpen en 

terzijde staan. U kunt ons daarvoor mailen of bellen.

Alexander en Jacoline van Heukelum
tel: 06-15225505(A) en 06-18118240(J)

mail: vertrouwenspersoon@hervormdegemeentegrootammers.nl

VEILIGHEID IN ONS GEZIN

Ons is gevraagd om iets te delen over veiligheid in ons gezin. We vonden dit een leuk idee. Naar aanleiding van een 
aantal vragen die we kregen van de redactie hebben we hier over gesproken met elkaar. 

Hoe bieden wij veiligheid in ons gezin?
Wij voelen dat er een veilige sfeer hangt doordat we voor elkaar zorgen en kunnen praten over soms moeilijke on-
derwerpen. Wij vinden het als gezin belangrijk om met elkaar aan tafel te eten. Op zo’n moment komen de verhalen 
over school en werk op tafel. Het is ook fijn om dingen samen te doen zoals bijvoorbeeld: een spelletje, dagje strand, 
heerlijk uiteten of gezellig naar vrienden/familie toe.  Het accepteren van elkaar zoals je bent. We zijn allemaal an-
ders. Het is belangrijk om elkaar te waarderen en respect te hebben, zo behouden we een gezellige sfeer met elkaar. 
En natuurlijk hebben we regels en afspraken waar we ons aan proberen te houden. Dit gaat niet altijd vanzelf, hier 

wordt zeker ook weleens weerwoord /tegengas gegeven. Dat maakt het ook wel weer leuk. 
Soms zijn we boos op elkaar, dat mag even. Maar dan weer goed maken met een knuffel en een kus. 

Gezin zijn doen we met elkaar 

Hoe beleven wij het wereldgebeuren?
Het is hier niet altijd dat we het journaal met elkaar kijken, want ja zo heeft toch vaak ieder zijn eigen dingen te 

doen in de avond.
Wel hebben we het hier met elkaar over. We beleven dit soms per persoon wel anders. Als we denken aan corona is 

het al een verschil of je timmerman bent of in de zorg werkt of je hierdoor niet naar school kan gaan. 
Zoals nu de oorlog in Oekraïne dat grijpt ons allemaal aan. Het komt voor je gevoel in 1 keer heel dichtbij. 

Zijn wij n.a.v. het nieuws over seksueel grensoverschrijdend gedrag hierover in gesprek gegaan?
Een poosje geleden was dit erg in het nieuws en ook bij ons kwam dit ter sprake. We hebben het programma ‘BOOS’ 
gekeken waarin voor ons allemaal bekende Nederlanders voor kwamen waarvan we dit niet hadden verwacht. Hier-
door zijn we in gesprek gegaan en hebben gezegd wat we ervan vonden, we zagen dit ook als een waarschuwing 

om goed op je zelf te letten en als je zoiets overkomt gelijk aan de bel te trekken. 

Hoe moeilijk is het loslaten in een onveilige wereld?
Wat is een onveilige wereld? Hierin bleken onze meningen aardig te verschillen. Als kinderen hadden we niet het 
gevoel dat we in een onveilige wereld leven, omdat we hier niet bij stilstaan. Als ouders is dit dan toch wel anders. 

Maar het gaat gelukkig in stapjes, je groeit er eigenlijk wel in mee 
We vinden het ook belangrijk dat ze zelf hun weg kunnen vinden. En het leren om zelfstandig te worden. Het is 

soms lastig en mooi tegelijk. 

Hebben wij als ouders invloed op het internet gebruik van de kinderen?
Internet is natuurlijk overal. Op school, onderweg en thuis. We gebruiken het overal voor bijv. hoe laat de bus gaat, 
voor je agenda, en natuurlijk je schoolrooster. Maar we gebruiken hem ook voor andere dingen zoals: instagram, 
snapchat, netflix en om soms te bellen. Hoe ouder ze worden, wordt de invloed minder. Maar dat is voor ons als 
ouder ook een stukje loslaten. En hopen dat ze er verstandig mee omgaan. En met elkaar erover in gesprek blijven.  

Veiligheid en vertrouwen op God 
En bij dit alles is er natuurlijk altijd 1 bij ons. We brengen elke dag onze zorgen en dingen die ons bezig houden in 

gebed bij God. Maar bovenal danken we God voor dit mooie gezin. 

Vriendelijke groet, familie Stolk



Uit de kerkenraad

Voor onze gemeente breekt een tijd aan 
van afscheid nemen van ons predikantsge-
zin. Ds. Verboom is nu bijna acht jaar bij 
ons geweest. Eerst als pastoraal medewer-
ker en later als predikant. We zijn dankbaar 
voor al het werk dat hij heeft mogen doen, 
wetend dat hij de kracht heeft gekregen 
van onze Hemelse Vader. De afscheids-
dienst staat gepland op D.V. zondag 19 
juni.
Taken van de predikant zullen verdeeld 
moeten worden. Sommige zaken zul-
len misschien wat langer blijven liggen. 
Daarvoor vragen wij u om begrip. Voor de 
kerkenraad betekent dit dat we ons gaan 
bezinnen over het beroepen van een nieu-
we predikant. In afhankelijkheid van God 
willen we nadenken over de keuzes die we 
gaan maken. In dit proces zullen wij ge-
holpen worden door een consulent. Deze 
predikant kan worden aangewezen vanuit 
de classis (Zuid-Holland Zuid) waar onze 
gemeente bij hoort. Die aanwijzing hebben 
wij niet afgewacht. Wij zijn zelf op zoek ge-
gaan naar een passende consulent. We zijn 
dankbaar dat ds. F. Hoek uit Schoonhoven 
bereid is om ons in dit proces te begelei-
den. 
Een aantal ambtsdragers heeft al ervaring 
met vacaturetijd en beroepingswerk; voor 
anderen is dit nieuw. Wij vragen ook het 
gebed van jullie allemaal in de periode van 
“vacant” zijn.

Op 30 maart heeft de gemeente een be-
zoek gehad van onze classispredikant ds. 
G. van Meijeren. Eerst sprak hij met ds. Ver-

boom persoonlijk, daarna met de kerken-
raad en later op de avond met kerkenraad 
en predikant.
We kunnen terugkijken op goede gesprek-
ken. Hij begon met een persoonlijke vraag. 
Welke Bijbelse persoon ons het meest in-
spireerde en waarom?

We spraken die avond over onze zegenin-
gen o.a.:
• De verbouwing van de kerk.
• Na corona vinden jongeren elkaar 
weer rondom de avonddienst.
• Belijdeniscatechisatie voor jonge-
ren en ouderen. 
Ook spraken we over onze zorgen o.a.: 
• Kerkverlating.
• Afnemende bereidheid of moge-
lijkheid om in het jeugdwerk leiding te ge-
ven.
Aan het einde van het gesprek kwam ds. 
van Meijeren met een aantal aanbevelin-
gen:
• Probeer in te zetten op het hart 
van gemeente-zijn, wat geeft ons vreugde.
• Geef aandacht voor een jaarge-
sprek met de predikant (nu is dat 1x in de 
2 jaar).
• Blijf investeren in het geloofsge-
sprek, zowel binnen maar ook buiten de 
kerkenraad.
In het geloofsgesprek is er ruimte om el-
kaar te bemoedigen, elkaar te verstaan, 
om te ontvangen en geïnspireerd te wor-
den, zodat we zelf ook kunnen geven.

Als kerkenraad ontvingen we dit jaar weer 

Ais Brokking (scriba)

een uitnodiging van Comité Liesveld om 
op 4 mei de Dodenherdenking in onze ge-
meente bij te wonen. We geven ieder jaar 
hier gehoor aan. Dit jaar des te meer om-
dat wij, kijkend naar de oorlog in Oekraïne, 
beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend 
is. Vrijheid heeft een prijs gehad en heeft 
dat nog steeds.

De werkgroep voor de opvang van Oekraï-
ners heeft de afgelopen periode veel werk 
verzet. Wat mooi om te zien dat er zoveel 
mensen binnen de gemeente bereid zijn 
om tijd of woonruimte vrij te maken om 
onze medemens te helpen. 
Laten wij voor hen en voor elkaar bidden!

We zijn dankbaar voor onze vrijheid, maar 
des te meer over de vrijheid die we mogen 
hebben in Jezus Christus die ons vrijge-
maakt heeft.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer.
Weerklank 429:1
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WEES STERK EN MOEDIG, 
WEES NIET BEVREESD EN SCHRIK NIET VOOR HEN TERUG, 
WANT HET IS DE HEERE, UW GOD, DIE MET U MEEGAAT. 

HIJ ZAL U NIET LOSLATEN EN U NIET VERLATEN.



Veilig?! Dit is het thema van deze drie-
luik. Een actueel thema. Mensen uit Af-
ghanistan en Syrië die naar Lesbos vluch-
ten. De Oekraïners die vluchten omdat 
het niet veilig meer is in hun thuisland. 
Hartverscheurende beelden op televisie 
die ons allen raken.

Iemand die ons daar meer over kan vertel-
len is Arjan de Bruijn, sinds 2020 is hij ac-
tief betrokken bij het vrijwilligerswerk van 
Stichting CRR. We bellen aan en worden 
gastvrij ontvangen. De koffie wordt gezet 
en we beginnen met de vraag of Arjan zich 
wil voorstellen voor degenen die hem nog 
niet kennen. Hij begint zijn verhaal. “Ik 
ben Arjan de Bruijn, getrouwd met Gretha. 
We hebben een zoon en twee dochters en 
zijn inmiddels ook de trotse opa en oma 
van een prachtige kleinzoon. In het dage-
lijks leven ben ik sales manager bij Fource 
Automotive, wij verkopen automaterialen, 
banden en olie & vloeistoffen. Op de vraag 
hoe Arjan in aanraking is gekomen met het 
vrijwilligerswerk begint hij vol passie te 
vertellen.

“Sinds 2018 kwamen we met een aantal 
vrienden regelmatig bij elkaar, we spra-
ken vaak over ons geloofsleven, en over 
de vraag, beteken ik nu eigenlijk wat voor 
Gods koninkrijk? Bij mij persoonlijk kwam 
het verlangen om het christen zijn praktisch 
te maken. Aan het einde van de avond gin-
gen we met elkaar in gebed.”

De dag erna las Arjan een artikel op Face-
book over een hulptransport van Stichting 
CRR wat onderweg was naar kamp Moria 
op het eiland Lesbos. Het vluchtelingen-
kamp daar was afgebrand en direct gingen 
er vanuit deze stichting drie vrachtwagens 
met hulpgoederen naar Lesbos. Hij zocht 
op internet naar alles wat er te vinden was 
over Stichting CRR en was geraakt. 

Sinds de oorlog in Oekraïne is Stichting 
CRR ook direct afgereisd met hulptrans-
porten tot aan de grens met Polen met 
eten, drinken, hygiëne producten en me-
dicijnen. Op dit moment is hulptransport 
36 op weg naar Oekraïne, dus meer dan 
1000 pallets in ruim een maand tijd. Er zit 
bij Przeworsk aan de grens een groot de-
pot waar de goederen worden afgeleverd 
en van daaruit worden de producten door 
gebracht middels lokale transporteurs tot 
in de schuilkelders in de Oekraïne.

Op de vraag of dit werk zijn geloofsleven 
heeft versterkt antwoord Arjan: “Wat mij 
enorm heeft geraakt is het volgende; Tij-
dens mijn eerste reis was ik te gast bij een 
Afghaans gezin, zij wonen in een apparte-
ment in Athene, de kosten van dat appar-
tement worden betaald door christenen uit 
Nederland. We werden gastvrij ontvangen. 
De jonge vrouw was moslim en is tot geloof 
gekomen in Jezus Christus. Ze kan vanwe-
ge haar geloof niet meer terug naar Afgha-
nistan en ze gaf nu in Athene Bijbelstudie 
aan mede christenen. Deze vrouw had een 
ticket kunnen bemachtigen naar Napels in 
Italië om verder Europa in te komen. We 
hebben haar op het vliegveld gebracht met 
twee kleine kinderen. Ze had alleen een 
koffertje bij zich, deze jonge vrouw had een 
rotsvast vertrouwen in Gods leiding. Lukt 
het niet dan is het niet Gods plan om weg 
te gaan uit Athene zei ze tegen ons. Het 
lukte niet die avond, maar zij voelde geen 
wrok en keerde met beide kinderen weer 
terug naar het appartement in Athene.” Dit 
grote vertrouwen in God heeft Arjan ge-
raakt en zijn vertrouwen in God versterkt. 

Wat ook diepe indruk op Arjan maakt is de 
gemeenschap in Nieuw-Lekkerland. Zo’n 
enthousiaste groep jonge christenen, zo’n 
geoliede organisatie, die de daad bij het 
woord voegt. Onze passie en uitdaging is 
om Stichting CRR ook in Groot Ammers 
meer bekendheid te geven. We zijn begon-
nen met een tulpenactie voor Roemenië en 
de luieractie voor Lesbos
Ook vanuit onze kerkelijke gemeente erva-
ren we ondertussen veel steun. De naams-
bekendheid van Stichting CRR heeft de 
laatste maanden een vlucht genomen in 
Groot-Ammers. Het lokale karakter geeft 
dat mensen in deze organisatie geïnte-
resseerd raken. Wekelijks gaan er mensen 
vanuit Groot-Ammers naar Nieuw-Lekker-

Stichting CRR bestaat sinds 2015 en is op-
gericht door een aantal jonge mannen uit 
Nieuw-Lekkerland. Zij waren geraakt door 
de schokkende beelden van aangespoel-
de vluchtelingen op het eiland Lesbos in 
de crisistijd van Oktober 2015. Als reactie 
daarop zijn ze in het vliegtuig gestapt om 
daar praktische hulp te gaan bieden. Van 
het een kwam het ander en zo ontstond 
Christian Refugee Relief. Vanuit een chris-
telijke visie met een doelgerichte missie: 
Onze naasten in nood een helpende hand 
bieden waar we kunnen. Door er te zijn, 
te helpen en te ondersteunen. Het is be-
gonnen met de inzet van vele vrijwilligers 
en de onmisbare steun van degenen die dit 
werk een warm hart toedragen.
Vanwege de enorme groei van Stichting 
CRR staan er inmiddels een klein aantal 
mensen op de loonlijst.

Arjan ging diezelfde week nog naar 
Nieuw-Lekkerland waar Stichting CRR 
gevestigd is. Arjan ervaarde dit name-
lijk echt als een persoonlijke roepstem. 
In Nieuw-Lekkerland kwam hij er door 
een gesprek achter dat Rien de Jong de 
hulptransporten mee organiseerde. Rien 
de Jong was geen onbekende voor Arjan, 
Evert en Hendrik Jan, beiden broers van 
Arjan die zijn overleden hebben daar ge-
werkt, dit gaf een extra emotionele lading.

Rien gaf als tip aan Arjan dat hij spon-
sors moest gaan zoeken in zijn netwerk 
en dat er dan vanuit Groot Ammers een 
hulptransport geregeld kon worden. Arjan 
is hiervoor zijn vakbekwaamheid code-95 
gaan halen zodat hij zelf de truck kan en 
mag besturen. En zo was de eerste rit van 
Arjan in Juli 2021 een hulptransport naar 
Athene met sponsoring door een lokale 
transportonderneming. Drie verschillende 
punten kwamen tijdens die reis samen, het 
verlangen om met het koninkrijk van God 
bezig te zijn, een stuk verwerking van ver-
lies van zijn overleden broers, en de passie 
voor de transportwereld en de ontstane 
vriendschappen met de chauffeurs waar-
mee de transporten zijn geweest. 

Inmiddels heeft Arjan afgelopen februa-
ri een tweede hulptransport gedaan naar 
Lesbos en Athene. Het derde hulptransport 
staat op het moment van interview ge-
pland naar Przeworsk nabij de Pools Oe-
kraïne grens.

land om te helpen met het sorteren van de 
goederen en andere werkzaamheden. Een 
gedeelte van de biddagcollecte van onze 
gemeente was ook bestemd voor Stichting 
CRR. Het actief bezig zijn en je tijd en ener-
gie vrijmaken om te helpen vraagt soms 
veel van je maar daardoor ben je er wel 
meer bij betrokken en dat geeft voldoening 
en bewustwording. Alle hulp is welkom, 
het doneren van geld, het schenken van 
goederen of het vrijwillig bezig zijn voor 
Stichting CRR. Zo kunnen we als christe-
nen wat betekenen voor onze medemens 
in nood.

We hadden nog uren door kunnen praten 
met Arjan. Zijn bewogenheid en passie 
raken ons. Op onze laatste vraag wat het 
doen van vrijwilligerswerk met Arjan als 
persoon heeft gedaan antwoordt hij: “Het 
doen van vrijwilligerswerk in het koninkrijk 
van God geeft meer voldoening dan hard 
werken, veel geld verdienen en spullen ver-
zamelen. Als je God erom vraagt opent hij 
nieuwe wegen voor je. 

Mijn verlangen om praktisch bezig te zijn in 
Gods koninkrijk is uitgekomen. 
We beëindigen het gesprek met een tekst 
uit Deuteronomium 10 vers 17-19a Deze 
tekst staat ook op de laatste nieuwsbrief 
van CRR. 
“Want de HEERE, uw God, is de God der 
goden en de Heere der heren; die grote, 
machtige en ontzagwekkende God, Die 
niet partijdig is en geen geschenk in ont-
vangst neemt, Die recht verschaft aan de 
wees en de weduwe, Die de vreemdeling 
liefheeft door hem brood en kleding te ge-
ven. Daarom moet u de vreemdeling lief-
hebben.”
We bedanken Arjan en Gretha voor de 
gastvrijheid en lopen samen naar huis. 
Onder de indruk van alle verhalen die we 
vanavond hebben gehoord.

Marleen en Marianne
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Hallo gemeenteleden,

Wij zijn Erik en Klarissa Looren de Jong, en samen met onze kinderen zijn we afgelopen maart in de Irenestraat komen wonen. 
We hebben hiervoor Erik zijn officieel ouderlijk huis in Ammerstol verlaten en de overtocht naar Groot-Ammers gemaakt. We 

zijn hier al wel bekend, aangezien Klarissa uit Nieuwpoort komt. 

In juni 2016 zijn we getrouwd en hebben we mogen genieten van ons werk, studie en reizen. In 2018 is onze zoon Jesse 
geboren en in mei 2020 mochten we opnieuw ouders worden van een dochter, Julia. Jesse is vlak na de verhuizing gestart op 
de basisschool. Best spannend een vreemd huis, vreemde omgeving en vreemde gezichten, maar als we hem mogen geloven 
heeft hij het erg naar zijn zin in groep 1 van de Eben-Haëzer. Via het schoolplein hebben we al veel mensen mogen ontmoeten, 

leuk hoe snel dat dan gaat. 

Ondanks dat we de oversteek van Ammerstol naar Groot-Ammers hebben gemaakt, zijn we nog dagelijks aan ‘de overkant’ te 
vinden. Erik (33) is technisch tekenaar (rail designer) en werkt al ruim 15 jaar voor Otolift Trapliften in Bergambacht.  

Klarissa (30) is bijna 10 jaar gespecialiseerd obstetrisch high care verpleegkundige en heeft gewerkt in het Sophia Kinderzie-
kenhuis Rotterdam. Afgelopen zomer heeft ze de overstap gemaakt naar het vrouw-kind centrum in het Groene Hart Zieken-

huis Gouda. 

In onze vrije tijd zijn we vaak buiten te vinden om te wandelen en fietsen. We vinden het leuk in contact te komen met mensen 
in de buurt en een praatje vinden we erg gezellig! 

Erik en Klarissa Looren de Jong

Nieuw in de gemeente

Beste gemeente van Groot-Ammers,

Wij willen ons graag voorstellen aan jullie. Wij zijn Lourens en Mariska Waleson met onze kinderen Marilène (6 jaar) en Ber-
nard (bijna 3 jaar).

 We wonen sinds januari in de Kerkstraat nummer 19. Na 4 maanden hard verbouwen zijn we in januari verhuisd naar ons 
mooie huis! We woonden eerst in Streefkerk aan de Bergstoep vanaf ons trouwen (7 jaar) in een woonboerderij met familie. 
Het vrij wonen en de grote tuin vonden we heerlijk maar nu we in een dorp wonen vinden we het eigenlijk ook gezellig, je 
ziet veel meer mensen en het is er levendiger! We houden van de polder maar gelukkig ligt Groot-Ammers ook midden in 
de polder! We kerkten eerst in CGK in Nieuwpoort maar omdat we nu zo dichtbij de kerk wonen leek het ons mooi om hier 
naar de kerk te gaan! Ook om meer bij het dorp te horen. Voor de kinderen is het ook goed dat ze kinderen van de gemeente 
leren kennen en naar de zondagschool kunnen. We hopen dat we ons hier thuis mogen voelen en dat we Gods Woord mogen 

horen!

Lourens werkt als timmerman en zinkwerker voor zichzelf (Waleson Totaalonderhoud). Ik (Mariska) werk niet meer, maar ik 
mag voor het gezin zorgen en daarvan genieten! Tussendoor doe ik de administratie voor het bedrijf. Marilène zit op school in 
groep 2 in Streefkerk en heeft het daar goed naar haar zin. Ze is een vrolijke meid, heeft veel energie en houd van dieren, ook 
is ze een echte kletskous. Bernard wordt in de zomer 3 jaar en is ook een vrolijke ondernemde jongen. Hij houdt zijn moeder 

ook wel bezig :). 

Lourens en Mariska Waleson

Nieuw in de gemeente 17



Ik lag en sliep gerust,
Van ’s HEEREN trouw bewust,
Tot ik verfrist ontwaakte;
Want God was aan mijn zij,
Hij ondersteunde mij . . .

Psalm 3:2 berijmd, een psalm die rust, 
vrede en veiligheid uitstraalt. Zo wil ie-
dereen toch slapen en wakker worden? 
Heerlijk, als alles op het moment goed 
lijkt te gaan. De Heere is goed, de Heere 
zorgt. 

Maar als we deze psalm 3 eens goed le-
zen, is het verre van een vredige psalm. 
Het is een psalm die David schreef toen 
hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. 
Maar niet alleen voor Absalom, maar 
ook voor alle aanhangers van hem. Het 
gevaar dreigt aan alle kanten. Talrijk zijn 
tegenstanders (vs. 2) 

En dan toch rustig slapen . . .?
Bewust zijn van ’s HEEREN trouw, terwijl 
daar op het moment niets van te zien is. 
De HEERE  lijkt verder weg te zijn dan 
ooit.
Maar David weet waar hij het zoeken 
moet. ‘De HEERE is een schild voor mij, 
mijn eer, en die mijn hoofd opheft’. (vs. 
4) Hij brengt zijn nood bij de HEERE.
Te midden van alle spanningen kan Da-
vid rustig slapen en weer wakker wor-
den, want de HEERE ondersteunt hem.
Ja zelfs tienduizenden van het volk ma-
ken hem niet bang . . . (vs. 6).
God beschermt en behoedt. Hij geeft 
David heldenmoed. Het geloof geeft hel-
denmoed. 

Veiligheid is dus niet afhankelijk van de 
omstandigheden, maar waar jij je ver-
trouwen op stelt. Of beter gezegd, op 
Wie? Als David alleen gekeken had naar 
zijn omstandigheid, dan was hem de 
moed in de schoenen gezonken. Maar 
David heeft geleerd omhoog te zien! (zie 
vs. 4)

En met de HEERE, ben je altijd in de 
meerderheid!

Denk ook even aan de geschiedenis van 
Elisa (2 kon. 6) Toen het grote leger van 
de koning van Syrië probeerde Elisa ge-
vangen te nemen. Dan schrikt zijn knecht 
en wordt heel bang, als hij dat grote le-
ger ziet. Zo mooi hoe Elisa dan mag zeg-
gen: ‘weest niet bevreesd, want die bij 
ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn.’ 
De ogen van de knecht worden geopend 
en hij ziet dat ze omringt zijn met vurige 
paarden en wagens van de Heere.

Wij moeten ook de daden die de HEE-
RE al eerder gedaan heeft niet vergeten. 
Juist als we in een moeilijke tijd zitten, 
kunnen die ons moed geven. 
Met de HEERE ben je altijd in de meer-
derheid.

Voelt u, voel jij je veilig?

Hoeveel tegenstanders heeft u, heb jij? 
Onze tegenstanders . . . onze moeilijke 
omstandigheden. 
Wij zijn daar vaak zo druk mee. Het 
houdt ons in de greep, het maakt ons 
onrustig en bang, wanhopig soms. We 

blijven maar doorgaan en proberen er 
zelf wat van te maken.

Maar hoe kunnen wij omhoog zien, net 
als David? 
Door ons hoofd te buigen en de HEERE 
te zoeken.
Stil worden voor de HEERE, het alleen 
van Hem verwachten. 
Het loopt Hem nooit uit de hand.

Rust en veiligheid, alleen bij Hem!
Onrustig is het hart, totdat het rust vindt 
in Hem. -Augustinus-
Stil zijn voor God en ervaren dat Hij dich-
terbij is dan je denkt!

Maar, trouwe God, Gij zijt
Het Schild, dat mij bevrijdt,
Mijn eer, mijn vast betrouwen!
Op U vest ik het oog:
Gij heft mijn hoofd omhoog,
En doet m’ Uw gunst aanschouwen!
(psalm 3:2a berijmd)

‘En de HEERE belooft Zijn volk een woon-
plaats van vrede, in veilige woningen, 
in oorden van zorgeloze rust’; (Jesaja 
32:18). Daar mogen we naar uitzien!

Pinie de Groot

De Bijbel open

1919

In deze rubriek staan personen en gemeenteleden die wel met onze kerkelijke gemeente ver-
bonden zijn, maar elders verblijven. Wij proberen hierin zo volledig mogelijk te zijn, maar krij-
gen regelmatig te maken met wijzigingen door bijv. een verhuizing of overlijden. Heeft u een 
wijziging opgemerkt of mist u iemand in de lijst? Mail dan naar drieluikredactie@gmail.com of 

neem contact op met een van de redactieleden.

Annie de Bruin 
Dalemstraat 24, 
4201 BP Gorinchem

Dhr. van der Hek
Verpleeghuis Waerthove
Kerkbuurt 202
3361 BM  Sliedrecht

Marjolein Karens 
De Blauwe Lis 
Vivaldilaan 88 
3363 KG Sliedrecht 

Carol Korevaar 
Kooningsweg 8-9 
Hartenkoning 24 
6816 TB Arnhem

Mw. W. Lekkerkerker- van Wijgerden
Verpleeghuis Tiendwaert
Jupiterstraat 20
3371 TE Hardinxveld-Giessendam

Leo Prins
De Fontein
Gildeweg 76P
4204 GJ Gorinchem

Arie Zwanenburg
De Blauwe Lis
Vivaldilaan 94 A
3363 KG Sliedrecht 

Thabiso en Eline Ditsele
Jacob van Lennepstraat 5
3202 AN Spijkenisse

Fam. I.M. Zwijnenburg-Mourik
Open Vensters
Prinses Marijkeweg 34
4233 HM  Ameide

Nico Stuijt 
Waerthove Afdeling De Giessen,
Kerkbuurt 200,
3361 BM Sliedrecht

BUITENLANDGANGERS:
Matthijs en Rosa Geluk
Urb. Jardines de Santa Rosa, Mz. C, Lt 2-3
Chiclayo
Peru
(Ref. Paralela a Prol. Pacasmayo)
Mailadres: tfcgelukinperu@gmail.com

Familie De With
C/o MAF
P.O. Box 21123
00505 Nairobi
Kenya
flyingwith@outlook.com

Family C. van der Knijff 
c/o ABTS 
P.O. Box 60 
Mansourieh, 
Metn Lebanon

Gefeliciteerd!
verjaardagen

20 juni
Annie de Bruin   58 jaar

Met wie we verbonden blijven

Pastoraal Gebeds Team
PGT heeft als doel het bijstaan en begeleiden van hulpvragers zodat hun harten en gedachten, 
door de Heilige Geest, gericht worden op God en op Zijn Woord om in hun leven gevormd te 
worden naar het beeld van Christus. De middelen die wij gebruiken zijn het Woord van God, 

het gebed en het gesprek.

Wij komen bij u thuis of we spreken een plaats af waar we in alle rust kunnen praten. Alles 
wat we horen en bespreken is vertrouwelijk en blijft ook vertrouwelijk. Wij hopen in verbon-
denheid met u/jou elkaar op te bouwen, te bemoedigen terecht te wijzen en ondersteuning 

aan te bieden.

U kunt contact opnemen met één van de PGT-leden, Maarten Bikker 06-53 63 13 66, of uw 
vraag mailen naar pgt@hervormdegemeentegrootammers.nl

Vertrouwenspersonen Hervormde Gemeente Groot-Ammers
Alexander en Jacoline van Heukelum

tel: 06-15225505(A) en 06-18118240(J)
mail: vertrouwenspersoon@hervormdegemeentegrootammers.nl 19



5 juni
6 juni 

12 juni
19 juni 

26 juni 

3 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli

7 augustus
14 augustus
21 augustus
28 augustus 

4 september 

Ds. J.W. Verboom 1e Pinksterdag
Ds. J.A.C. Olie, Delft 2e Pinksterdag
Ds. J.W. Verboom Heilig Avondmaal
Ds. M.A. van den Berg, Groot-Ammers

Prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk

Ds. D. Jongeneel, Katwijk Heilige Doop
Ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Ds. F. Roest, Zeist
Ds. P. Molenaar, Lunteren
Ds. E. de Mots, Ridderkerk

Nog niet bekend
Ds. T.W. van Bennekom, Goes
Ds. W.F. Jochemsen, Goudriaan Afsl. VBW
Ds. M.A. van den Berg, Groot-Ammers

Ds. F. Hoek, Schoonhoven Voorber. H.A.

Ds. D.J.W. Kok, Stolwijk Voorber. H.A.

Ds. J.W. Verboom Dankz HA
Ds. J.W. Verboom 14.30 uur Afscheids-
dienst
Ds. E. de Mots, Ridderkerk

Ds. T.W. van Bennekom, Goes
Ds. M.A. van den Berg, Groot-Ammers
Prop. A.N.J. Scheer, Huizen
Ds. J.A.H. Jongkind, Langerak
Ds. M.K. de Wilde, Sommelsdijk

Prop. H.G. van Ingen, Zegveld
Ds. A. Baas, Bodegraven
Ds. P.D. Teeuw, Sliedrecht
Ds. J.M. Molenaar, Zoetermeer

Ds. D. Breure, Kockengen

Morgendienst: aanvang 09.30 uur Avonddienst: aanvang 18.30 uur

(de impact van de coronacrisis op de agenda is 
nog onbekend) 

* Vanwege de corona-crisis kunnen diensten wijzigen.01-jun-22 
05-jun-22 
08-jun-22 
09-jun-22 
16-jun-22 
19-jun-22 
22-jun-22 
01-jun-22 
05-jun-22 
08-jun-22 
09-jun-22 
12-jun-22 
19-jun-22 
22-jun-22 
03-jul-22 
14-jul-22 

11-aug-22 
21-aug-22 
24-aug-22 
08-sep-22 
08-sep-22 
11-sep-22 
14-sep-22 
18-sep-22 
25-sep-22 
28-sep-22 

Consistorievergadering 
Pinksteren
Moderamenvergadering
Ophalen oud papier
Censura morum + gemeenteavond HA
Heilig Avondmaal
Kerkenraadsvergadering
Consistorievergadering 
Pinksteren
Moderamenvergadering
Censura morum + gemeenteavond HA
Heilig Avondmaal
Afscheid ds Verboom
Kerkenraadsvergadering
Heilige Doop
Ophalen oud papier

Ophalen oud papier
Afsluiting VBW
Moderamenvergadering
Censura morum + gemeenteavond HA
Ophalen oud papier
Heilig Avondmaal
Kerkenraadsvergadering
Opening winterwerk
Heilige Doop
Consistorievergadering 

Agenda

Kerkdiensten


